
MH40S Інструкція користувача 
 
Особливості 

· Працює на світлодіоді Luminengin G9 з максимальною потужністю 1500 люмен 
· Максимальна інтенсивність променя 570 000cd і максимальна дальність 1500 метрів 
· Оптична система в поєднанні з кристалічним покриттям і «технологією прецизійноı̈ цифровоı ̈оптики» 

(PDOT) 
· Живиться від 2 літій-іонних акумуляторів великоı̈ ємності 21700 для забезпечення тривалості роботи 

до 105 годин 
· Оснащений вібраційною індикацією низькоı̈ потужності елементів живлення 
· Тактичний торцевий перемикач і кнопка режиму керують 4 рівнями яскравості та 3 спеціальними 

режимами 
· Режим STROBE використовує частоти світіння, що змінюються випадковим чином, для сильніших 

запаморочливих ефектів 
· Індикатор живлення під кнопкою режиму вказує на залишок заряду акумулятора 
· Інтелектуальна схема зарядки літій-іонного акумулятора з зарядним портом USB-C 
· Літій-іонні акумулятори NITECORE 21700 входять у комплект (NL2150, 5000mAh) 
· Високоефективна схема постійного струму забезпечує стабільний вихід світла 
· Вбудований модуль вдосконаленого регулювання температури (ATR) (патент № ZL201510534543.6) 
· Оптичні лінзи з двостороннім покриттям, стійким до подряпин 
· Виготовлений зі авіаційного алюмінію сплаву 
· Анодована поверхня військового класу HAIII 
· Водонепроникність і пилонепроникність відповідно до IP68 (занурення на 2 метри) 
· Ударостійкість до 1 метра 

 
Характеристики 
Довжина: 256 мм  
Діаметр голови: 65 мм 
Діаметр корпусу: 25,8 мм 
Торцевий діаметр: 27,2 мм 
Вага: 245,8 г  
 
Аксесуари 
2 літій-іонних акумулятори NITECORE 21700 (NL2150, 5000mAh), запасне ущільнювальне кільце, темляк, 
адаптер QC, зарядний кабель USB-C, чохол, комплект бездротового дистанційного перемикання (бездротовий 
дистанційний перемикач, застібка-липучка, 2 шт. x ремені на липучках, 2 x кріплення на рейку Picatinny) 
 
Сумісність елементів живлення 

 Тип Номінальна 
напруга 

Сумісність 

Літій-іонний акумулятор 21700 21700 3.6V/3.7V Так 
(Рекомендовано) 

Літій-іонний акумулятор 18650 18650 3.6V/3.7V Ні (Несумісно) 
Звичайна літієва батарейка* CR123 3V Ні (Несумісно) 

Літій-іонний акумулятор* RCR123 3.6V/3.7V Ні (Несумісно) 
Примітка: НЕ намагайтеся використовувати MH40S для заряджання батарей CR123/RCR123. 
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 IP68, 2м (Водонепроникність і занурення) 
Примітка. Зазначені дані виміряно відповідно до міжнародних стандартів тестування ліхтариків ANSI/PLATO 
FL 1-2019 за допомогою 2 літій-іонних акумуляторів 2 x 21700 (5000 мАг) у лабораторних умовах. Дані можуть 
відрізнятися в реальному житті через різне навантаження на акумулятор або умови навколишнього 
середовища. 
 
Функція зарядки 
MH40S оснащений інтелектуальною системою зарядки. Як 
показано на малюнку, вставивши батареı̈ та затягнувши 
задню кришку, витягніть гумову кришку та за допомогою 
USB-кабелю під’єднайте зовнішнє джерело живлення 
(наприклад, USB-адаптер або інші USB-пристроı̈ для 
заряджання) до зарядного порту. Потім натисніть 
торцевий перемикач, щоб почати процес заряджання. 
 

· Під час заряджання індикатор живлення під 
кнопкою MODE повільно блимає, щоб 
проінформувати користувача. 

· Якщо під час процесу заряджання буде виявлено 
проблему (ліхтар вимкнений / батареı̈ пошкоджені / тип батареı̈ неправильний), MH40S автоматично 
припинить процес заряджання, а індикатор живлення вимкнеться або почне швидко блимати, щоб 
проінформувати користувача. 

· Коли акумулятори будуть повністю заряджені, MH40S припинить процес заряджання, а індикатор 
живлення почне постійно світитися, щоб проінформувати користувача. 

· Коли світло увімкнене, підключення до джерела живлення автоматично вимкне світло. Світло 
вмикається автоматично, коли його від’єднають від джерела живлення. 

· Час зарядки двох літій-іонних акумуляторів 21700 (5000 мАг) становить прибл. 2 години 45 хвилин. 
(Заряджається через адаптер QC 12 В/1,5 А) 

 
Примітка: 

1. Під час заряджання торцевий перемикач має бути увімкнено. 
2. НЕ заряджайте акумулятори інших типів або марок. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Інструкції з користування 
Встановлення/вилучення елементів живлення 
Як показано на малюнку, відкрутивши ковпачок 
задньоı̈ кришки, вставте/витягніть батареı̈ та 
закрутіть кришку. 
Увага: 

1. Переконайтеся, що батареı̈ вставлено 
плюсовим полюсом до голови. Виріб не 
працюватиме, якщо батареı̈ вставлено 
неправильно. 

2. УВАГА! Можливе яскраве світло! Не дивись 
на світло! Може бути небезпечним для 
ваших очей. 

3. Коли рівень заряду низький, будь ласка, припиніть використання ліхтаря та замініть або зарядіть 
батареı̈, щоб запобігти пошкодженню батарей. 

4. Якщо продукт зберігається в рюкзаку або не використовується протягом тривалого часу, вийміть усі 
батареı̈, щоб запобігти випадковій активаціı̈ або витоку. 

 
Тактичне миттєве освітлення 
Коли світло вимкнено, наполовину натисніть і утримуйте торцевий перемикач, щоб миттєво ввімкнути світло. 
Відпустіть, щоб вимкнути. 
 
Увімкнення/Вимкнення 
Увімкнення: коли світло вимкнено, натисніть торцевий перемикач, доки не почуєте клацання, щоб увімкнути 
його. 
Вимкнення: коли світло увімкнено, натисніть торцевий перемикач, доки не почуєте клацання, щоб вимкнути 
його. 
(MH40S має функцію пам’яті. Після повторноı ̈ активаціı ̈ ліхтар автоматично отримає доступ до останнього 
запам’ятованого рівня яскравості або режиму СТРОБ) 
 
Рівні яскравості 
Коли індикатор увімкнено, натисніть кнопку MODE, щоб перемикатися між наступними рівнями яскравості: 
НИЗЬКИИЙ  – СЕРЕДНИИЙ  – ВИСОКИИЙ  – ТУРБО. 
 
Спеціальні режими (СТРОБ / МАЯК / SOS) 
Коли світло увімкнене, утримуйте кнопку MODE, щоб перемикатися між такими спеціальними режимами: 
СТРОБ – МАЯК – SOS. Відпустіть, щоб вибрати потрібний спеціальний режим. Натисніть кнопку MODE, щоб 
повернутися до попереднього режиму; або натисніть торцевий перемикач, щоб вимкнути світло. 
 
Бездротовий дистанційний перемикач 
MH40S оснащено спеціальним бездротовим дистанційним перемикачем, який дає змогу керувати ним 
бездротовим способом. Після створення пари, кнопки на бездротовому дистанційному перемикачі мають ті 
самі функціı̈, що й на ліхтарі. З’єднання вже встановлено на заводі перед упаковкою. 

· Бездротовий дистанційний перемикач живиться від дисковоı ̈батарейки CR1632 3В, яка забезпечує 
прибл. 4000 натискань. Час роботи в режимі очікування становить прибл. 12 місяців, якщо 
акумулятор вставлено з повною потужністю. 

· Якщо ніщо не блокує шлях між ліхтарем і бездротовим дистанційним перемикачем, ефективний 
діапазон керування становить 1 м. 

· Якщо батарею потрібно замінити, відкрийте кришку відсіку бездротового дистанційного перемикача 
нігтем або ключем, а потім вийміть батарею. 



 
Будь ласка, виконайте наведені нижче кроки, якщо вам потрібно повторно з’єднати бездротовий 
дистанційний перемикач із ліхтарем. 

1. Вставивши батарею та затягнувши задню кришку, натисніть торцевий перемикач, утримуючи 
кнопку режиму протягом 5 секунд, індикатор швидко блимає, вказуючи на доступ статусу 
очікування пари. 

2. Коли ліхтар отримає доступ до статусу очікування пари, натискайте кнопки A і B на бездротовому 
дистанційному перемикачі, доки ліхтар не почне постійно світитися. 

Примітка: 
1. Якщо ліхтар увімкнути після доступу до статусу очікування пари, він автоматично вийде зі статусу. 
2. Переконайтеся, що відстань між ліхтарем і бездротовим дистанційним перемикачем становить не 

більше 1 метра під час процесу створення пари. 
3. Коли заряд батареı̈ ліхтаря низький, замініть або зарядіть батареı̈. Після заміни батарейок вам не 

потрібно знову сполучати ліхтар із бездротовим дистанційним перемикачем. 
 
Увімкнення/Вимкнення 
Тільки коли MH40S увімкнено, його можна підключити та керувати ним за допомогою бездротового 
дистанційного перемикача. 
Увімкнення: коли світло вимкнено, натисніть кнопку A, щоб увімкнути 
його. 
Вимкнення: коли світло увімкнене, повністю натисніть кнопку A, щоб 
вимкнути його. 
Примітка. Коли світло вимкнено, індикатор живлення під кнопкою режиму 
блиматиме кожні 5 секунд, щоб повідомити користувача про те, що 
бездротовий дистанційний перемикач підключено до ліхтаря. Якщо 
протягом 2 годин не буде виконано жодноı ̈операціı̈, бездротовий 
дистанційний перемикач автоматично від’єднається від ліхтарика. 
 
Регулювання рівня яскравості 
Коли світло увімкнене, наполовину натисніть кнопку A, щоб перейти до 
наступних рівнів яскравості: НИЗЬКИИЙ  – СЕРЕДНИИЙ  – ВИСОКИИЙ  – ТУРБО. 
 
Доступ до режиму ТУРБО 
Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку B, щоб отримати доступ до ТУРБО. Відпустіть, щоб 
повернутися до попереднього стану. 
 
Доступ до спеціальних режимів 
Коли світло увімкнене, наполовину натисніть і утримуйте кнопку A, щоб отримати доступ до СТРОБ. Потім 
наполовину натисніть кнопку A, щоб перемикатися між наступними спеціальними режимами: СТРОБ – МАЯК  
– SOS. 

��УВАГА 

ЦЕЙ ПРОДУКТ МІСТИТЬ ДИСКОВУ БАТАРЕЙКУ 
У разі проковтування літієва батарея може спричинити серйозні або смертельні травми 
протягом 2 годин. 
Тримайте батареı̈ в недоступному для дітей місці. 
Якщо ви вважаєте, що батарею могли проковтнути або помістити в будь-яку частину 
тіла, негайно зверніться до лікаря. 

 
 



Індикація потужності 
Коли світло вимкнено, натисніть торцевий перемикач, утримуючи кнопку MODE, а потім швидко відпустіть 
обидві кнопки, щоб отримати доступ до індикатора живлення. Індикатор живлення під кнопкою MODE 
блимає, показуючи залишок заряду батареı̈. Коли блимання припиниться, ліхтар увімкнеться. 
 

· Блимання 3 рази означає, що потужність становить не менше 50%. 
· Блимання 2 рази означає, що потужність нижче 50%. 
· Блимання 1 раз означає, що потужність нижче 25%. 

 
Індикація вібрації низької потужності 
Коли світло увімкнуто, а рівень заряду менше 10%, MH40S буде вібрувати кожні 10 секунд, щоб 
проінформувати користувача. 
 
ATR (автоматичне регулювання температури) 
Вбудована технологія ATR регулює потужність MH40S відповідно до робочих умов і навколишнього 
середовища для підтримки оптимальноı̈ продуктивності. 
 
Заміна батарей 
Батареı̈ слід замінити, коли вихідний сигнал стає тьмяним або ліхтар перестає реагувати через низьку 
потужність. 
 
Технічне обслуговування 
Кожні 6 місяців різьблення слід протирати чистою тканиною, а потім наносити тонкий шар мастила на 
основі кремнію. 


